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Polícia mata quatro
suspeitos durante 
roubo à residência

Metalúrgicos da 
Bélgica visitam 

sindicato na cidade
Cidade Pág. 4

Cotações Selic (ano)
7,75% R$  1.100

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia Nas áreas internas e de transporte público, mesmo 

que a céu aberto, o uso de máscara continuará 
sendo obrigatório - João Doria, governador de SPEuroBovespa Dólar

+0,83%
104.514

-0,25%
R$ 5,59

-0,70%
R$ 6,26

Comitê científi co afi rma que é cedo para carnaval de rua
Segundo o governador João Doria (PSDB), caberá aos prefeitos decidirem sobre a realização ou não das festas nas cidades paulistas
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Uso de máscaras 
será liberado em 
áreas abertas

FOTO: JOÃO NOGUEIRA/AE FOTO: DIVULGAÇÃO

Parque municipal lança 
campanha para donos de pets
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SAÚDE - Prefeitura realiza mais de 1,2 mil castrações de cães e gatos somente no mês de novembro

Comitê científico de SP diz que é cedo 
para prever carnaval na rua no estado

ACONTECE

FOTO: GOVERNO DE SÃO PAULO

litar que se dirigiu ao local. De acordo com 
a versão apresentada pela PM, quando as 
equipes chegarem à casa foram recebidas 
a tiros pelos bandidos. Quatro deles foram 
mortos e o quinto conseguiu fugir.

As quatro vítimas que estavam amar-
radas foram libertadas sem ferimentos. 
Na ação foram apreendidos dois revólve-
res, duas pistolas, além de duas facas. Até 
a conclusão desta edição, o suspeito que 
conseguiu fugir não havia sido localizado.

obtida com a taxa de inscrição de R$ 35 por 
participante será revertida à Defesa Civil e ao 
Fundo Social do Estado de São Paulo.

A Corrida da Esperança terá largadas às 
7h (corrida de 5k), 7h30 (10k) e 8h (ACD). To-
dos os detalhes estão no site www.corridada-
esperanca.com.br. Obrigatoriamente, os cor-
redores deverão apresentar comprovante de 
ciclo vacinal completo ou teste negativo para 
COVID-19 (PCR) realizado até 48 horas antes; 
ou teste de covid-19 (antígeno) até 24 horas 
antes do evento.

O roubo a uma residência na rua José Ig-
nácio Gomes, no Pimentas, terminou com 
a morte de quatro suspeitos pela Polícia 
Militar. Na residência estavam cinco adul-
tos e dois bebês, segundo informações. 
Os adultos foram amarrados e, conforme 
um dos moradores, foram ameaçados e 
também agredidos pelos bandidos que 
procuravam objetos de valor e dinheiro. 
Um vizinho estranhou os barulhos e a mo-
vimentação na casa e acionou a Polícia Mi-

O Sindicato dos Metalúrgicos de Gua-
rulhos e Região assinou nesta quarta-feira 
(24) mais um acordo da Campanha Sala-
rial. Ação ocorreu na sede da Federação 
dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. 
Agora, cerca de 85% da categoria já está 
contemplada com reajuste de 11,08% e 
Abono de 26%. Desta vez, a negociação 
foi com o grupo patronal das empresas 
fornecedoras de produtos e serviços de 
projeto, montagem e manutenção de co-

O governador João Doria confirmou a 
participação de 15 mil inscritos na Corrida da 
Esperança, que acontece na manhã deste do-
mingo (28), no Parque do Ibirapuera, em São 
Paulo. Depois da prova haverá shows gratui-
tos de Daniela Mercury e Carlinhos Brown. A 
Secretaria de Saúde promoverá vacinação 
contra covid-19 e mutirão de exames de ma-
mografia. “Os corredores deverão apresen-
tar comprovante de ciclo vacinal completo 
ou teste negativo para covid-19, além do uso 
obrigatório de máscara”, disse Doria. A renda 

PM mata suspeitos de roubo com reféns à casa no Pimentas

Acordo salarial dos metalúrgicos já contempla 85% da base

Corrida da Esperança terá shows de Daniela Mercury e Brown

zinhas industriais (Sindal). 
Presidente da entidade, Josinaldo José 

de Barros (Cabeça) informa: “Alguns gru-
pos ainda estão criando problemas, mas 
não vamos deixar os trabalhadores desam-
parados. Estamos enviando cartas às em-
presas pra buscarmos acordos individuais. 
Se o patrão negar, vamos paralisar”.

Grupos - Fecharam acordos os seguintes 
grupos: Sindipeças, Sindiforja, Sinpa, Sindi-
maq, Sinaees, Simefre, Sinafer e agora Sindal.

O médico Paulo Mene-
zes, coordenador do comi-
tê científico que assessora 
o governo de São Paulo na 
adoção de medidas con-
tra a covid-19, disse nesta 
quarta-feira, 24, que ain-
da é cedo para se pensar 
em carnaval na rua. Ainda 
assim, ele reforçou estar 
confiante de que haverá 
uma “situação mais favo-
rável (da pandemia) ao fi-
nal de fevereiro”. Segundo 
o governador João Doria 
(PSDB), caberá aos prefei-
tos decidirem sobre a reali-
zação ou não das festas nas 
cidades.

Conforme levantamen-
to do Estadão, apesar do 
avanço da vacinação, ao 
menos 70 cidades do inte-
rior de São Paulo já cance-
laram o carnaval de 2022 
motivadas pela pandemia. 
As prefeituras alegam o 
risco de um aumento nas 
infecções pelo vírus e ainda 
o respeito às famílias que 
perderam entes queridos

“Ainda é precoce pensar 

numa situação de multi-
dões na rua com aglome-
ração, mesmo que seja da-
qui a três meses”, afirmou 
Menezes durante coletiva 
de imprensa realizada no 
Palácio dos Bandeirantes. 
“Hoje, eu entendo, e pos-
so falar em nome do co-
mitê científico, que não é 
momento de pensar nas 
grandes aglomerações do 
carnaval”.

O médico ressaltou, 
contudo, que há boas pers-
pectivas para os próximos 
meses, principalmente por 
conta do avanço da cober-
tura vacinal. “Estamos con-
fiantes que talvez possa-
mos ter uma situação mais 
favorável (da pandemia) ao 
final de fevereiro, mas nes-
te momento precisamos 
continuar com segurança.” 
Segundo Doria, a decisão 
de realizar ou não o carna-
val de rua “pertence a cada 
prefeitura”. Os Executivos 
municipais, portanto, te-
riam autonomia para fazer 
as escolhas. 

Editora Happens
Diretora de Redação: Rosana Ibanez - rosana.ibanez@fmetropolitana.com.br
Diretor Comercial: Cae Mendroni - cae.mendroni@fmetropolitana.com.br
Diagramação e Arte: Ivanildo Barbosa - arte@fmetropolitana.com.br
E-mail Redação: redacao@fmetropolitana.com.br 
E-mail Comercial: comercial@fmetropolitana.com.br
Agência de Notícias: Agência Estado/ Impressão: Folha Gráfica
Os artigos e colunas assinados são de responsabilidade de seus autores.

Sede, Redação e Publicidade: Rua Três Marias 22 - 1º 
andar - Centro - Guarulhos - SP - CEP: 07110-170
Telefone: 11 4210-1371 – Whatsapp: 11 99643-2765
www.fmetropolitana.com.br



Quinta-feira, 25 de novembro de 2021    | 3www.fmetropolitana.com.br



4 Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

CIDADE www.fmetropolitana.com.br

Metalúrgicos da Bélgica visitam Guarulhos 
e renovam parceria social com o sindicato

Parque Júlio Fracalanza lança campanha de conscientização para donos de pets

DA REDAÇÃO - Delegação da 
Federação dos Metalúrgi-
cos da Bélgica visitou nesta 
terça-feira (23) o sindicato 
da categoria em Guarulhos. 
Os belgas foram ao Institu-
to Cultural e Esportivo Meu 
Futuro (Parque Primavera). 
A Federação (ABVV-Metaal) 
é parceira da instituição e, 
desde 2002, apoia jovens e 
crianças carentes.

Pela manhã, na sede do 
sindicato, os europeus assis-

DA REDAÇÃO - Quem já pi-
sou em um cocô de animal 
enquanto caminhava pela 
rua sabe muito bem como é 
desagradável essa situação. 
Pensando nisso, o Pet Park 
do Parque Júlio Fracalanza, 
localizado na Vila Augusta, 
promove a campanha Cui-

dados com os Pets, ação que 
objetiva conscientizar os do-
nos de pets frequentadores 
do parque a recolher as fezes 
de seus animais, além do uso 
de coleiras.

Diariamente tutores dos 
animais, funcionários, pe-
destres e a comunidade em 

tiram apresentação do eco-
nomista do Dieese, Rodolfo 
Viana, sobre a conjuntura 
econômica nacional. Depois 
visitaram o projeto Meu Futu-
ro e participaram de ativida-
des com as crianças. Jogaram 
tênis de mesa, vôlei e foram 
homenageados, com brindes 
entregues pelas crianças aten-
didas no projeto social.

Presidente da Federação 
dos Metalúrgicos da Bélgi-
ca, Rohnny Champagne, re-

forçou a colaboração com o 
projeto. “É um prazer muito 
grande. Quero agradecer e re-
conhecer a contribuição dos 
professores e colaboradores 
que ajudam a manter de pé 
esse projeto”, afirmou.

O presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Guaru-
lhos e Região, entidade que 
mantém a instituição, Josi-
naldo José de Barros (Cabe-
ça), agradeceu a parceria. “O 
Meu Futuro atende cerca de 
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Novembro Azul, o mês da saúde do homem.

Sem preconceito a
prevenção ganha vida.

A prevenção também passa por atitudes
saudáveis. Procure atendimento médico,
pratique exercícios, evite sobrepeso e

alimente-se corretamente.

geral que transita por ali pre-
cisa desviar dos dejetos. “As 
condutas não são obrigató-
rias; são apenas mecanismos 
que demonstram educação e 
prevenção de incidentes”, ex-
plica Milena Vampray, coor-
denadora do parque.

Inaugurado em 2018, o 

Pet Park do Júlio Fracalanza 
possui uma área exclusiva 
de 300 metros quadrados, 
com portões de contenção 
para evitar fugas e pista com 
obstáculos para treinamento 
dos amigos de quatro patas. 
Além disso, boa parte dos 
elementos que compõem o 

espaço foram criados através 
de materiais reutilizáveis e 
sustentáveis. Seu horário de 
funcionamento é das 6h às 
22h, com entrada gratuita.

O Parque Júlio Fracalanza 
fica na esquina das ruas Joa-
quim Miranda e Augusta, na 
Vila Augusta.

60 famílias em uma região 
carente. O apoio dos com-
panheiros belgas reforça os 
compromissos do sindicalis-
mo-cidadão”. 

Quer conhecer o projeto 
social que beneficia crianças 
carentes na região do Prima-
vera? Ligue 2401.8790. Fale 
com Valclécia Trindade.
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Viaduto Cidade de Guarulhos tem o seu nome 
alterado para homenagear Professor Veronezi
DA REDAÇÃO - O prefeito de 
Guarulhos, Guti, sancionou 
nesta terça-feira (23) a lei 
7.946/21, que altera a denomi-
nação do Viaduto Cidade de 
Guarulhos para homenagear 
o empresário Antônio Vero-
nezi, fundador da Universi-
dade Guarulhos (UNG) e do 
grupo General Shopping, que 
faleceu em janeiro deste ano 
em razão de complicações 
provocadas pela covid-19. A 
partir de agora o local se cha-
ma Viaduto Cidade de Guaru-
lhos - Prof. Antônio Veronezi.

“O Veronezi sempre foi 
um professor querido. Visio-
nário, determinado, traba-
lhador e nós somos imensa-
mente gratos a ele por toda a 
contribuição que teve no de-
senvolvimento de Guarulhos. 
Ele ajudou a levar o nome do 
município ainda mais lon-
ge. Por isso, nada mais justo 

Prefeitura remove árvore de 
grande porte com risco de 
queda no Jardim Bom Clima
DA REDAÇÃO - A Prefeitura 
de Guarulhos iniciou nesta 
segunda-feira (22) a remo-
ção de uma Ficus elastica, 
popularmente conhecida 
como seringueira, árvore 
de grande porte com cerca 
de 20 metros de altura lo-
calizada na esquina da rua 
João Bernardo Medeiros 
com a avenida Bom Clima, 
no bairro de mesmo nome.  

A remoção foi autoriza-
da pelo Patrimônio Históri-
co de Guarulhos com base 
em laudo técnico feito por 
engenheiros agrônomo e 
florestal e por biólogo da 
Secretaria de Meio Am-
biente (Sema). O documen-
to aponta infestação do 
tronco por fungos, risco de 
queda com possíveis danos 
à vida e ao patrimônio e 

obstrução da rede elétrica. 
A compensação ambiental 
exigida por lei será feita 
com o plantio de quatro ár-
vores com altura mínima 
de 1,5 metro em um raio 
de até 900 metros do local.

Em complementação à 
exigência legal a Prefeitura 
vai plantar na região outras 
41 árvores nativas da Mata 
Atlântica e, especificamente, 
no local da falsa seringueira, 
espécie exótica e invasora, 
um pau-brasil, árvore-símbo-
lo do país e que se encontra 
sob risco de extinção.

A remoção está sendo re-
alizada pela equipe de poda 
da Sema com o apoio dos 
departamentos de Trânsito 
e de Iluminação Pública, da 
Guarda Civil Municipal e 
da EDP Energia.

que homenageá-lo dando seu 
nome ao principal viaduto da 
cidade”, disse Guti.

O empresário tinha a edu-
cação como missão e lutava 
pela formação de cidadãos 
cientes de seus direitos a fim 
de que eles pudessem cola-
borar com o crescimento da 
cidade e do país. A UNG, por 
exemplo, é responsável por 
criar empregos, formar pro-
fissionais e fomentar o aces-
so à educação, além de cola-

borar com ações voltadas ao 
progresso social e econômico 
da cidade.

Veronezi foi também um 
dos responsáveis pela criação 
do General Shopping, grupo 
que ergueu o Poli Shopping, 
o Internacional Shopping 
Guarulhos, o Auto Shopping 
e o Parque Shopping Maia, 
além de administrar diversos 
centros de compras fora de 
Guarulhos e até mesmo em 
outros Estados.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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São Paulo anuncia a flexibilização do uso de máscaras ao ar livre a partir do dia 11

Governo de SP promove ação de reforço 
vacinal entre os dias 1º e 10 de dezembro

DA REDAÇÃO - O governador João 
Doria anunciou, nesta quarta-
-feira (24), a flexibilização do 
uso de máscaras no estado de 
São Paulo em áreas abertas. A 
medida, que começa a valer a 
partir do dia 11 de dezembro, 
está amparada em orientação 
do Comitê Científico do Estado 
e em dados positivos de avanço 
da vacinação e do cenário epi-
demiológico. O uso das más-
caras continua obrigatório em 
ambientes fechados e no trans-
porte público.

“Ao ultrapassar os 75% da 
população totalmente imuniza-
da, o Governo de SP vai retirar 
a obrigatoriedade do uso de 

DA REDAÇÃO - O governo de 
São Paulo anunciou nesta 
quarta-feira (24) que o Go-
verno de São Paulo vai pro-
mover uma ação de reforço 
vacinal para intensificar a 
aplicação da segunda dose e 
da dose de reforço da vacina 
contra a covid-19 na popula-
ção faltosa. A iniciativa vai 
ocorrer entre os dias 1º e 10 
de dezembro nos 645 municí-
pios do estado.

 “São Paulo vai promover 
uma ação de reforço vacinal 

de 10 dias, juntamente com as 
Prefeituras e com as Secreta-
rias de Saúde dos municípios, 
incentivando a população fal-
tosa, ou seja, aqueles que não 
tomaram a segunda dose e os 
que precisam receber a dose 
de reforço, para que possam 
fazê-lo especialmente neste 
período”, afirmou Doria.

No estado de São Paulo, 
4,3 milhões de pessoas ainda 
precisam tomar a segunda 
dose do imunizante. No to-
tal, 201 mil idosos acima de 

máscaras ao ar livre a partir do 
dia 11 de dezembro”, destacou 
Doria. “Tomamos esta medida 
baseados em evidências cientí-
ficas, que demonstram queda 
superior a 90% de internações 
em relação ao pico da pande-
mia, e a aceleração da vacina-
ção no Estado que mais vacina 
no Brasil”, completou.

O novo decreto que trata-
rá da flexibilização do uso de 
máscaras deve ser editado e 
publicado no Diário Oficial do 
Estado nas próximas semanas. 
“Nas áreas internas e nas áreas 
de transporte público, inclusi-
ve nas estações, mesmo que a 
céu aberto, o uso de máscara 

continuará sendo obrigatório”, 
pontuou o governador.

O Estado de São Paulo tem 
hoje 74,5% da população com 
esquema vacinal completo e 
deve ultrapassar, já nesta sema-
na, a marca de 75%. São mais 
de 34,4 milhões de pessoas aci-
ma de 12 anos completamente 
imunizadas, ou seja, com duas 
doses do imunizante do Bu-
tantan/Coronavac, da Fiocruz/
Astrazeneca/Oxford e Pfizer/
BioNTech, além da dose única 
da Janssen. Se considerada ape-
nas a população adulta, SP tem 
hoje cerca de 93% das pessoas 
vacinadas.

Um ponto analisado pelos 

FOTO: JOÃO NOGUEIRA/AE

SINDICATO DOS PROFESSORES  
E PROFESSORAS DE GUARULHOS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL

A Presidente do Sindicato dos Professores e Professoras de Guarulhos, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 05206338/0001-18, entidade sindical devidamente registrada no 
CNES do M.T.E, com sito à Rua Carlos Leal Evans, 73, Jardim Santa Francisca - Gua-
rulhos, no uso dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, convoca todos 
os Professores e Professoras da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Mé-
dio, Ensino Superior, Técnico e Profissionalizante, Educação Especial, Cursos Suple-
tivos, Educação de Jovens e Adultos, Cursos Preparatórios para Vestibulares da rede 
privada de ensino, SESI-SP, SENAI-SP e SENAC, sindicalizados ou não, integrantes 
da categoria profissional no município de Guarulhos, base territorial deste Sindicato, 
observando a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Co-
vid-19) pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, assim 
como o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 
e posteriores atualizações e a continuidade das recomendações dos órgãos da Saúde 
para participarem de Assembleia Geral Ordinária Virtual, a ser realizada no dia 29 de 
novembro de 2021, às 18h, em primeira convocação com o quórum estatutário de pre-
sentes, ou às 18h30, em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores 
presentes, por meio de plataforma remota, cujo link para acesso será encaminhado 
aos Professores e Professoras que o solicitarem, mediante cadastro comprobatório de 
sua condição de trabalhador da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
Ensino Superior, Técnico e Profissionalizante, Educação Especial, Cursos Supletivos, 
Educação de Jovens e Adultos, Cursos Preparatórios para Vestibulares da rede privada 
de ensino, SESI-SP, SENAI-SP e SENAC, na base territorial do Sindicato, no seguinte 
endereço eletrônico: sinproguarulhos.org.br impreterivelmente até o horário definido 
para a primeira convocação, acima referido. Existe a possibilidade de constar o link 
da assembleia virtual, bem de outra forma de disponibilização/envio. A assembleia 
convocada nos termos e condições estabelecidas no presente edital tem a finalidade de 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

A) Previsão Orçamentária para o ano de 2022;
B) Contribuição para sustentação financeira do Sindicato em 2022 (exceto 

Ensino Superior) 
C) Pauta de reivindicações para campanha salarial da Educação Básica 2022

Guarulhos, 25 de novembro de 2021
Andrea L. Harada Sousa

Presidente do Sindicato dos Professores e Professoras de Guarulhos

Pelo presente edital, ficam convocados todos os Professores e Professoras, sin-
dicalizados ou não, empregados em Instituições de Ensino Superior da rede privada 
de ensino, no município de Guarulhos, base territorial do Sindicato dos Professores 
e Professoras de Guarulhos, inscrito no CNPJ sob o nº 05206338/0001-18, devida-
mente registrado no CNES do M.T.E, com sede à Rua Carlos Leal Evans, 73, Jardim 
Santa Francisca - Guarulhos, observando a declaração pública de pandemia em re-
lação ao novo Coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial da Saúde - OMS, 
em 11 de março de 2020, assim como o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, o Decreto 
nº 64.881, de 22 de março de 2020 e posteriores atualizações e a continuidade das 
recomendações dos órgãos da Saúde, para a Assembleia Geral Extraordinária Virtual 
que se realizará no dia 29 de novembro de 2021, às 17h, em primeira convocação 
com o quórum estatutário de presentes, ou às 17h30, em segunda convocação, com 
qualquer número de trabalhadores presentes, por meio de plataforma remota, cujo 
link para acesso será encaminhado aos Professores e Professoras (e Auxiliares de 
Administração Escolar) que o solicitarem, mediante cadastro comprobatório de sua 
condição de trabalhador em Instituições de Ensino Superior da rede privada de ensi-
no, na base territorial do Sindicato, no seguinte endereço eletrônico: sinproguarulhos.
org.br impreterivelmente até o horário definido para a primeira convocação, acima 
referido. Existe a possibilidade de constar o link da assembleia virtual, bem de 
outra forma de disponibilização/envio. A assembleia convocada nos termos e con-
dições estabelecidas no presente edital tem a finalidade de discutir e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia:

A) Contribuição assistencial em 2022;
Guarulhos, 25 de novembro de 2021

Andrea L. Harada Sousa
Presidente

SINDICATO DOS PROFESSORES 
E PROFESSORAS DE GUARULHOS

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

Copa Cecap de Futebol Amador 2022 abre inscrições
A Copa Cecap de Futebol 

Amador, chega em 2022 a sua 
vigésima edição e contará com 
64 times.

A tradicional competição, 
batizada em homenagem ao 
conhecido bairro de Guaru-
lhos, onde o futebol de várzea 
é bastante tradicional e pratica-
do desde o início dos anos 70, 
será organizada em 2022 pela 
Secretaria de Esportes de Gua-
rulhos e pelos seus idealizado-
res Ezau, Nivaldo e Zafra e terá 
uma premiação recorde de R$ 
30 mil.

De acordo com os orga-
nizadores, a Copa Cecap de 
Futebol Amador terá início na 
segunda quinzena de janeiro do 
próximo ano e seus jogos serão 
disputados nos tradicionais es-

tádios da cidade, como o Cícero 
Miranda, Oswaldo de Carlos, en-
tre outros.

Na próxima sexta-feira (26), 
será realizada a primeira reu-
nião com os representantes dos 
times interessados em participar 
da competição, que devem com-
parecer à Associação dos Servi-
dores de Guarulhos, na avenida 
Bom Clima, 278, Jardim Bom Cli-
ma, às 19h. 

Para esta edição da copa não 
será cobrada taxa de inscrição e 
os interessados em participar des-
sa tradicional competição do fute-
bol amador também podem obter 
informações através do telefone 
(11) 98882-6417, com Nivaldo.

Não perca a oportunidade de 
colocar seu time para disputar 
uma das mais tradicionais e im-

portantes competições do fute-
bol amador do estado São Paulo.

Venha para a Copa Cecap 
de Futebol Amador!

60 anos devem procurar as 
unidades básicas de saúde 
para completar seu esquema 
vacinal. Entre 50 e 59 anos, 
são 267 mil pessoas; entre 40 
e 49 anos, 438 mil faltosos e 
entre 30 e 39 anos, o número 
é de 707 mil pessoas.

Na faixa etária entre 20 e 
29 anos, 1,4 milhão de pes-
soas ainda precisam tomar 
a segunda dose da vacina e 
entre os adolescentes, de 12 
a 19 anos, o número chega a 
1,3 milhão de faltosos.

especialistas para a tomada de 
decisão foi o impacto de 100% 
da capacidade de público em 
eventos culturais, esportivos 
e de lazer que está vigente em 
SP desde o dia 1º de novembro. 

As análises não identificaram 
aumento no cenário epidemio-
lógico nos últimos 20 dias, de-
monstrando que a vacinação e 
as medidas de proteção manti-
veram o controle da pandemia.
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CLASSIFICADOS

Relax

Saúde

PRISCILA  
E AMIGA 
Venha me conhecer. F.: 
(11) 96906- 2015.
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

ASSISTÊNCIA  
MÉDICA 
Plano de saúde , Hbc 
Saúde, Hospital Bom 
Clima , Med Tour. F.: 
98122-5695

NEGÓCIOS

IMÓVEIS

Aluga-se

ALUGO APTO MAIA 
2 Dorms., c/ armários R$ 
2.900,00 Incluso  Cond. + 
IPTU. F.:  99912-0368.

Vende-se

APTO MACEDO 
2 Dorms.,  Fone 98166-
3211. Direto com o 
proprietário
VD. CASA  
CARAGUA 
2 Dorms., (1 suíte), 2 vg 
gar, reformada, usucapião 
em andamento. R$ 
330 mil. Dir.prop.  (11) 
995970948 Whats.

Sítios e Chácaras

TERRENO 1.500MTS. 
Fundo pra Repesa, pé na 
água e terreno de 1.000Mts. 
a 80Mts. da água. Preço a 
combinar . F: 99935-6619 Vivo
TOLEDO - MG 
Sítio 5 Alqueires, Lago, 
Vista Panorâmica, próx. 
asfalto, luz., R$ 500 Mil 
50% facilitado. Rod. F. Dias 
115 km. SP. F.: 9.6215-6802

EMPREGOS

Precisa-se

INSTALADOR  
DE SOM 
e Insul-filme. Praça 08, 
Guarulhos. F.: (11) 9.4794-
2611 Whats.
ELETRICISTA DE 
CAMINHÃO 
Barcelona Auto Center 
admite c/ Urgência, Av 
Otávio B. Mesquita, 380 - 
Guarulhos - SP  F.: 94791-
0016 ou 2463-2948

APTO. 93MTS² 
Helbor Patteo Bosque 
Maia, 3 dorms., varando 
gourmet, lazer completo, 
R$ 3.500 + cond. IPTU. 
Fone: (11) 9.8310-0460
CASA COND. B. CLIMA 
2 Dorms., sla, coz., 2 wcs. 
completa c/todos moveis - 
a geladeira 97373-8685  c/ 
Aparecido.
ALUGA-SE CASA 
1 dorm, sal, coz, WC, lav., 
s/ gar.Centro - Gru - F.:  
2408-5194
KITNET CENTRO GRU. 
R$ 900,00 Incluso 
Condominio. F.:  99912-
0368.

AUX. SERVIÇOS GERAIS/ 
PORTEIRO 
P/ condomínio. Masculino  
Ofer. salário, + benef. Local 
de trabalho: Guarulhos.  
Enviar CV pelo Whats 
(11)94082-9621.

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações Legais Conosco

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª

Sincor/SP já tem novo presidente

As Eleições para presi-
dente do Sindicato de Em-
presários e Profissionais Au-
tônomos da Corretagem e 
da Distribuição de todos os 
ramos de Seguros, Ressegu-
ros e Capitalização do Estado 
de São Paulo (SINCOR-SP) 
ocorreram no último dia 16 
de novembro de 2021, para 
Gestão 2022 à 2025, em es-
pecial em nossa Regional 
Guarulhos, foi realizada na 
ASSEAG – Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Guarulhos a 
qual agradeço na pessoa de 
seu Presidente Gilmar Godoy 
e aos demais integrantes da 
diretoria que disponibiliza-
ram a estrutura da ASSEAG 
para a realização.

Os corretores de seguros 
associados ao Sincor-SP já 
têm um novo presidente para 
os próximos quatro anos 
bem como os integrantes da 

Chapa Boris Ber. Após apu-
ração das urnas em todos os 
locais de votação, a chapa de 
Boris Ber foi eleita com 1.726 
votos, margem de 87%.

“Este é o resultado de um 
gesto democrático e de ex-
trema importância para os 
corretores de seguros. Quero 
agradecer a todos os correto-
res pelo apoio, como também 
aos profissionais que curti-
ram e acompanharam nosso 
trabalho, à minha família 
que esteve sempre comigo e 
aos valorosos colaboradores 
do Sincor-SP. Agora, vamos 
fazer o que é melhor para a 
categoria e para o nosso mer-
cado diante de tantos desa-
fios”, declarou Boris Ber.

Na ocasião, Boris também 
agradeceu o apoio e a par-
ceria de Alexandre Camillo, 
que se afastou recentemente 
da presidência do Sincor-SP 
para assumir o cargo de su-

perintendente da Susep. “O 
Camillo alçou voos mais al-
tos e agora irá representar o 
mercado na Susep, mas fica 
aqui registrado o meu agra-
decimento pela confiança. 
Estou assumindo o térmi-
no do mandato dele e sigo 
no próximo ano com novas 
ideias e propostas para conti-
nuar construindo um futuro 
de sucesso à nossa profissão”, 
concluiu.

 *Apuração Regional Gua-
rulhos* a qual é composta 
pelas cidades de Guarulhos, 
Arujá e Mairiporã, ficou da 
seguinte forma:

Votos válidos:   73
Chapa 01 - 68 =     *93,15%*
Chapa 02 - 05 =      06,85%

“Regionalmente tivemos 
uma vitória acachapante, 
vez que, o trabalho que vem 
sendo realizado está em total 
consonância com os interes-
ses coletivos de nossa cate-
goria profissional, aproveito 
também para agradecer aos 
corretores/as de seguros que 
compareceram às urnas e 
também aos corretores/as 
de seguros que compuse-
ram nossa seção eleitoral, os 
quais de voluntária colabora-
ram grandemente para que 
a eleição ocorresse, nome-
ando um a um – Presidente: 
Umile Ritacco – Secretária: 
Marilene Pontes – Mesários: 
Rita de Cássia Villano e Luiz 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Eleito Presidente: Boris Ber e Suplente Executiva: Claudemir Machi

Confira a chapa eleita:
Diretoria Executiva
Presidente: BORIS BER
1ª vice-presidente: 

SIMONE CRISTINA 
FAVARO MARTINS 2º 
vice-presidente: BRAZ 
ROMILDO FERNANDES

1º secretário: MARCOS 
ABARCA 2º secretário: 
ROGERIO FREEMAN

1º tesoureiro: EDSON 
LASSE FECHER

2º tesoureiro: 
FERNANDO ANTONIO 
KAUFFMAN ALVAREZ

Suplentes
1º suplente executivo: 

ARNALDO ODLEVATI 
JUNIOR

2º suplente executivo: 
LEONARDO ELIAS 
MORENO DA SILVA 
3º suplente executivo: 
CLAUDEMIR MACHI

4º suplente executivo: 
JOAO CARLOS 
GARRUCHO

5º suplente executivo: 
NATAL BERGAMO NETO 
6º suplente executivo: 
ARTHUR CICONE 
JUNIOR

7º suplente executivo: 
JOSE ROBERTO PLACCO 
RODRIGUEZ

 Conselho Fiscal
1º conselheiro fiscal: 

MARCO ANTONIO 
DAMIANI 

2º conselheiro fiscal: 
CARLOS APARECIDO 
CUNHA 3º conselheiro 
fiscal: EDUARDO VIDAL 
PILEGGI

1ª suplente fiscal: LENIRA 
CASTRO LEAO JOLLO

2º suplente fiscal: 
CARLOS ALBERTO 
CAPORALI 

3º suplente fiscal: 
NELSON MARTINS 
FONTANA

Delegados Fenacor
1º delegado Fenacor: 

MANUEL DANTAS MATOS 
2º delegado Fenacor: 

BORIS BER
1º suplente delegado 

Fenacor: JOSE ALVARO 
ALMEIDA FONSECA

Claudemir Machi
Diretor Regional 

Guarulhos*Sincor-SP

Henrique Belucci, bem como 
os fiscais pela Chapa 01 – 
Vera Lucia Gomes Sezefredo 
e pela Chapa 02 – Christian 
Ferraz, portanto, tivemos 
uma eleição dentro do mais 
absoluto processo democráti-

co e a Chapa 01 a qual com-
ponho juntamente com nos-
so Presidente Eleito Boris Ber 
foi a grande vencedora com 
93,15%” declarou Claudemir 
Machi – Diretor Regional 
Guarulhos – SINCOR – SP.
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